
  Tiedote uusille opiskelijoille 
  

 
    13.6.2019 
 

 

 
Tervetuloa opiskelemaan Keski-Pohjanmaan ammattiopistoon, 
Perhon toimipaikkaan! 

 
 

Opinnot alkavat tiistaina 6.8.2019 klo 11.30 
 

 
Ensimmäisen koulupäivän ohjelma 
 

9.00–10:30  Saapuminen ja majoitusjärjestelyt. Asuntolanohjaaja ottaa      
uudet opiskelijat vastaan Kaunotar asuntolassa.  

10.30–11.30  Lounas  
11.30  Aloitus päärakennuksen Sampo-luokassa 
13.10  Päiväkahvi (opiskelijoille kahvi ja pulla 1 €) 
13.25  Tutustumista opintojärjestelyihin ja  
  oppilaitokseen vastuuohjaajan kanssa 
16.00  Päivällinen 
18.00  Asuntolanohjaaja kiertää soluissa  

 
Lukuvuosi 2019–2020  6.8.2019–31.7.2020 

Lomat pääsääntöisesti 
• syysloma vk 42  
• talviloma vk 9 

Ensimmäisen vuoden hevostenhoitajaopiskelijat tekevät osan lomista talli-
vuoroa. Joululoman ajankohta ilmoitetaan myöhemmin 

 
Kustannukset  Opetus, asuminen (oppilaitoksen asuntolassa), aamupala, lounas ja 

päivällinen ovat ilmaisia koulupäivinä. Opiskelijalle syntyy kustannuksia 
kirjoista, työvaatteista ja retkistä. 
 

 Hevostenhoitajaopiskelijat tarvitsevat oppikirjan Ruokinnalla tuloksiin 
4 (Anneli Lillkvist). Hevosharrasteohjaajaksi suuntautuvat tarvitsevat 
lisäksi kirjan, Ratsastuksen käsikirja (SRL). Osan oppikirjoista voit 
ostaa myös oppilaitoksesta. Pääosa oppimateriaalista on ItsLearning –
alustalla internetissä. Omaa tietokonetta tai tablettia tms. voi käyttää 
opinnoissa, mutta koululla on myös luokissa koneet kaikille. 

 
Asuminen   Lisätietoja asumisesta löydät mukana olevasta asumistiedotteesta. Mi-

käli haluat tulla opistolle jo edellisenä päivänä, ota yhteyttä asuntolanoh-
jaajamme, p. 040 681 2833 tai 040 641 0862.  
 

Taloudellinen tuki 17 vuotta täyttänyt voi hakea opintorahaa ja valtion takaamaa opintolai-
naa sekä yleistä asumistukea Kelalta. Hakeminen ja lisätiedot löytyvät 
netistä (www.kela.fi/opiskelijat) tai Kelan toimistosta. Päivittäiseen kou-
lumatkaan voi myös hakea Kelan matkatukea. 
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Todistus   Tuo mukanasi koulun alkaessa kopio peruskoulun 
päättötodistuksesta ja anna se silloin ryhmänohjaajallesi. Mikäli olet 
hakenut yo-pohjaiseen koulutukseen, ota mukaasi kopio lukion 
päättötodistuksesta, tai jos olet suorittanut ammatillisen 
perustutkinnon, kopio siitä todistuksesta.  
 

Varusteet Hevostenhoitajaksi opiskelevat tarvitsevat mukaansa 
ratsastusvarusteet:  

• ratsastuskypärä (VG1) 
• ratsastushousut 
• ratsastussaappaat/-kengät ja saappaanvarret tai ”minichapsit” 
• ratsastukseen sopivat käsineet 

 
Lisäksi tarvitaan tallitöihin soveltuvat vaatteet ja turvakengät sekä 
työhanskoja. Talveksi tarvitset tallitöihin, ajamiseen ja ratsastukseen 
sopivat lämpimät ulkovaatteet. 
 
Ilman asianmukaisia varusteita et voi osallistua ratsastus- tai 
tallitunneille.  
 
Mikäli tarvitset omalle hevoselle tallipaikan koululta, täytä liitteenä oleva 
tallipaikkahakemus ja palauta se opiskelupaikan vastaanottolomakkeen 
kanssa. 

 
Perhossa jokaisella on mahdollisuus edetä hevostenhoitajaopinnoissa 
omaan tahtiin. Opiskelemme Luova-amis -mallin mukaan työskennellen 
Perhon ratsastuskoulussa, varsapihatossa ja täyshoitotallissa. Välillä 
tehdään tehtäviä, erilaisia projekteja ja kootaan opittua OneNoteen tai 
ItsLearningiin yhdessä tai yksin. Lukujärjestyksessä on myös luentoja ja 
tavallisia oppitunteja. Lisäksi tehdään työssäoppimisjaksoja esim. rat-
sastuskouluissa, vaellustalleilla, siittoloissa ja oriasemilla. Valinnaisopin-
noissa voi erikoistua hevosharrastepalvelujen tuottamiseen tai ratsu- tai 
siitostallin hevostenhoitajaksi tai hevoskasvatukseen tai koota oman 
mielenkiinnon mukaisen valinnaisainepaketin. 

 
Lisätiedot  Opiskelijavalintoihin liittyvät asiat hoidat Kpedun Hakijapalveluiden 

kautta p. 040 808 5010 tai  hakijapalvelut@kpedu.fi. Hakijapalvelut on 
avoinna koko kesän arkipäivisin klo 9.00 – 15.00. 
 
Katso lisätietoja uudelle opiskelijalle: www.kpedu.fi/uusiopiskelija  
 
Tervetuloa aloittamaan opinnot! 

 
 
 
Matti Louhula 
toimipaikkapäällikkö 044 7250655   
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